
 

UNIESP – CENTRO UNIVERSITÁRIO 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO  

E RESPONSABILIDADE SOCIAL - COOPERE 

  

EDITAL No. 05/2020 COOPERE/INIESP DA III MOSTRA DE PRODUÇÃO 

DOCENTE 

 

A Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social - COOPERE, 

devidamente autorizada pela Pró-Reitoria Acadêmica, torna pública a chamada, para 

lançamento dos livros publicados pela Editora UNIESP na III Mostra de Produção Docente que 

irá acontecer de forma remota na 5ª edição do UNINOVA UNIESP no dia no dia 06 de outubro 

de 2020. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

A intenção desse edital é incentivar a produção de saberes científicos, técnicos e 

culturais entre os docentes, de forma multidisciplinar e interdisciplinar. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS  

 

No presente evento serão lançados os livros que foram solicitados ISBN no ano de 2020, 

nesse caso os autores preenchem a ficha de inscrição e submetem o livro.  

Também dentre os prazos do edital poderá ser submetido manuscritos para solicitação 

de ISBN e lançar no evento, a seleção dos originais a serem publicados será feita pelo Conselho 

Editorial da Editora UNIESP, com base em pareceres elaborados por especialistas no tema das 

respectivas obras.  

A Editora compromete-se a informar sobre a aprovação ou não dos originais e enviar as 

sugestões de modificações, quando for o caso. Para inscrever suas obras, é necessário que os 

autores ou organizadores possuam vínculo ativo com o UNIESP. As obras podem ou não 

derivar de teses e dissertações defendidas e aprovadas ou de pesquisas, criações ou inovações 

ou outras atividades acadêmicas em conjunto com os alunos. 

 

3. INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

3.1.  Encaminhamento dos Originais 

 

A inscrição de livros para a publicação será realizada mediante o envio da Ficha de 

Inscrição  preenchida e  do material para avaliação do Conselho da Editora UNIESP, por e-mail  

para Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social, no endereço 

publicacoes@iesp.edu.br, tomando atenção para que o envio seja acompanhado de:  

mailto:publicacoes@iesp.edu.br


I. Arquivo anexado à mensagem de encaminhamento que conterá o título da 

obra, sinopse da obra, nome do autor(es)/organizador(es) e um resumo do(s) 

currículo(s);  

II. Área de conhecimento na qual a obra se encontra inserida; 

III. Termo de Autorização assinado, em duas vias; 

IV. Autorização por escrito, quando for o caso, relativa a uso de ilustrações de 

terceiros que não sejam de domínio público, nos termos de legislação vigente 

de direitos autorais. 

Antes de encaminhar os originais de seu texto para a Editora, o autor deve submetê-lo a 

uma rigorosa revisão visando corrigir eventuais erros de linguagem e digitação e verificar se as 

normas editoriais foram atendidas em todos os seus detalhes. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS 

 

Os originais a serem enviados para a Editora UNIIESP, devem estar digitados no editor 

de texto Word for Windows, fonte Cambria corpo 12, espaçamento 1,5, com as margens de 

2cm (esquerda, direita, superior e inferior), tamanho A4 e com as páginas numeradas na 

margem inferior no meio da página. 

O texto deve ser acompanhado do Sumário e os títulos e subtítulos claramente 

identificados numericamente segundo a norma da ABNT 6024 vigente. 

As notas de rodapé, se necessárias, devem vir em fonte Cambria 10; 

No caso de citações com mais de três linhas, o texto deve ter recuo de 4 cm da margem 

esquerda e alinhado, segundo ABNT 10520 em vigência. 

As Referências, que devem conter as fontes citadas, sendo dispostas em espaço simples 

de entrelinhas, separadas uma da outro por dois espaços simples e justificadas apenas a 

esquerda, segundo ABNT 6023 em vigência.  

No caso de livros com organizador(es), este(s) deverá(ao) repassar aos autores de 

capítulos as Normas de Publicação da Editora UNIESP que lhes forem pertinentes, visando à 

padronização, cuidando para estabelecer a mesma estrutura para todos os capítulos. Também 

o(s) organizador(es), necessariamente, deve(m) ser autor(es) de um dos capítulos da coletânea. 

Os capítulos devem ser apresentados já com a revisão linguística e de normatização segundo 

ABNT. 

 

5. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO LANÇAMENTO 

Após aprovação dos trabalhos a Editora UNIESP, divulgará no dia 30/10/2020 o link da 

plataforma e a ordem de apresentação dos trabalhos de forma remota.  

 

6. ESTRUTURA DOS ORIGINAIS 

 

Capa  

Folha de rosto 

Apresentação do autor   

Sumário  

Prefácio 

Capítulos  

Referências 

 

 

 

 



7. DIREITOS AUTORAIS 

 

Os autores de textos que serão disponibilizados on-line para acesso gratuito no site do 

UNIESP, não receberão qualquer forma de pagamento pela sua publicação.  

 

7. RESPONSABILIDADE  

 

As opiniões expressas nos textos publicados, assim como eventuais erros e omissões, 

serão de exclusiva responsabilidade dos autores, não representando o pensamento dos membros 

do Conselho Editorial da editora UNIESP. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

Divulgação do edital 26/10/2020 

Submissão dos materiais 26/10/2020 à 31/10/2020 

Divulgação dos resultados e link com a 

ordem das apresentações dos trabalhos 

04/11/2020 

 

 

 

Cabedelo, 26 de outubro de 2020 

 

 

Erika Marques  

Reitora  

 

Iany Cavalcanti da Silva Barros 

Pró-Reitora Acadêmica 

 

Cícero de Sousa Lacerda 

Coordenador/COOPERE/IESP 

 

 

 

 

 

 

  



 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA LANÇAMENTO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DOCENTE 

Nome: 

 

Curso(s) ao(s) qual(is) está vinculado(a): 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO 

Título: Ano de publicação: 

 

Editora: Área Temática: 

 

Sinopse da obra: 

 

Minicurrículo: 

3. MODALIDADE  

[       ] LIVRO FISICO  [    ]E-BOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBSERVAÇÕES  



 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ISBN 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DOCENTE 

Nome: 

 

Curso(s) ao(s) qual(is) está vinculado(a): 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO 

Título: 

Autor(es)/Organizador(es) [Máximo 3]: 

 

Palavras-chave [3 a 5 palavras]: 

Sinopse da obra: 

 

Minicurrículo(s): 

 

 

Arte da capa (se não possuir arte da capa, sugerir aqui elementos que gostaria que 

fizessem a composição da arte): 

 

 

 

3. VEICULAÇÃO  

[     ] FÍSICO (a impressão é de responsabilidade do autor/organizador) 

[    ] DIGITAL 

4. OBSERVAÇÕES  

  



 


